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Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre?
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Sammenstilling av evalueringen
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Service Above Self

1. 
Aktivitet

4. 
Flere 

medlemmer,
mer aktivitet

2. 
Synliggjøre

3. 
Flere

medlemmer
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RIs og distriktets mål og strategier

• Støtte og styrke klubbene

• Fokus på å øke humanitære 
prosjekter 

• Bedre Rotarys omdømme og 
allmennhetens kjennskap til 
Rotary
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Hva skal Rotary tilby – hva kan distriktet hjelpe med?

Hva er produktet vårt?

Til hvilken målgruppe?

Hva er behovet til målgruppen?

Oppfyller vi disse behovene?

Hva kan vi gjøre (tilpasse produktet) for å oppfylle dem?

Hvor skal vi tilby produktet (skype-møter, prosjekt, …)?

Hvordan skal vi kommunisere for å nå denne målgruppen?

Hvordan skal vi ivareta den målgruppen, dersom de starter hos oss?

Hva kan distriktet hjelpe med?

Ha tilpasset og stor nok organisasjon til å hjelpe

Tilby riktig opplæring, verktøy, markedsføring, web, …
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Nye aktiviteter fra distriktet

• Strategi: Målrettet arbeid i hver klubb – etablering av langsiktig strategi 

– Club Visioning = verktøy (6 personer i distriktsorganisasjonen, direkte bistand)

• Støtte rekruttering:

– Satelittklubber

– Etablere Rotary Alumni

– Øke attraktiviteten av Rotary på web

• Utvikle ledere: Rotary Leadership Institute (RLI)

• Erfaringsutveksling:

– Lage «Best Practice» samling av prosjekter, markedsføring, maler etc.

– Nettverk: Strategi og medlemskap

– Nettverk: Prosjekter og kommunikasjon

– Mellom naboklubber, i områder
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Strategi – slik kan det gå

Dagens
status

2018

2020

2019

Suksess

Årlige planer, prosjekter
og andre aktiviteter
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Nye tilbud

Rotary Leadership Institute (RLI)
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Nye aktiviteter fra distriktet - fortsetter

• Vektlegge yrkestjenesten: Rotary Business Network

• Prosjekter og internasjonale relasjoner:

– Samle de beste prosjektene og synliggjøre dem, tilrettelegge for deling av 
erfaringer 

– Øke engasjement til rotarianere ved å synliggjøre de arenaene som bidrar til 
dette: Convention, Fellowships, vennskapsklubber og vennskapsdistrikt

– Rotary Friendship Exchange, R. Cultural Exchange

• Kommunikasjon: 

– Ekspert-team i kommunikasjon ….. Direkte bistand i klubbene

– Opplæring i distriktet og i klubbene

– Enhetlige maler (profilering)

– Roll ups, bannere, beach flags

– Artikler med Rotary-logo (caps, T-skjorter, vester, vesker…)
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Profilering utad

Beach flag, roll-ups, banners,..
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Profilering

Enhetlig profilering er viktig!

• Designhåndbok

• Riktig logo, “Theme logo”, “Areas of Focus”, “End Polio Now”

• Distriktet lager felles mal for:

– Brevark

– Referat

– Presentasjoner

– Noen flere?

• Klubbene MÅ bruke dette i ALL kommunikasjon

• Rotary ønsker å fremstå som et nettverk av/for profesjonelle!
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Profilering av svenske distriktsguvernører på I.A. 
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Oppsummering fra presidentene

Hvilke av dagens temaer var mest interessante?

• Tekst

– Tekst
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Oppsummering fra presidentene

Hvordan kan distriktet hjelpe din klubb?

• Tekst

– Tekst
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Oppsummering fra presidentene

Hvordan kan klubbene hjelpe hverandre?

• Tekst

– Tekst
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Hvordan kan vi hjelpe hverandre?

MÅL: Erfaringsutveksling

• Fylle ut vedlagte skjema (klubbvis)
– Skrive navn (klubb, personen som fyller ut)

– Utfyllende kommentarer

– Svare på de 3 spørsmålene nedenfor

• Noen klubber vil presentere dette

• Alle arkene legges igjen !!
– Vil bli scannet og vedlagt referatet

– Distriktet skal bruke dette som innspill til eget arbeid 

(AG-ene, komitéene, ledelse)
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Hvordan kan vi hjelpe hverandre?

Distriktssamling 18.mars 2017 KLUBB:

Hjelpe hverandre? Navn:

Hva er klubben din spesielt god på?  
(skala 1=dårligst, 4=best)

Er god på

Nr Aktivitet/tema (skala 1-4) Utfyllende kommentar

1 God intern drift av klubben (årsmøte, budsjett, interne møter)

2 Langsiktig strategiarbeid og -oppfølging

3 Gode foredragsholdere og temaer

4 Bruker åpne møter og dialog aktivt

5 Arrangerer gode sosiale aktiviteter, for hele familien

6 Rekrutterer målrettet for å oppnå mangfold

7 Involverer og gir nye medlemmer opplæring 

8 Har større lokale prosjekter, sammen med flere

9 Har internasjonale bistandsprosjekter, Global Grants

10 Gjennomfører inntektsbringende aktiviteter

11 Kommuniserer med media, er god på profilering

12 Har ungdomsutveksling og er god på å skaffe vertsfamilier

13 Deltar på Convention, Fellowships, annet internasjonalt

1 Er du/din klubb positiv til å hjelpe andre klubber?

2 Nevn minst ett tema du/dere vil hjelpe andre klubber med.

3 Ønsker din klubb hjelp fra andre klubber? Eventuelt i hva?
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Hvordan kan vi hjelpe hverandre?

• Klubbene presenterer 

• Alle arkene legges igjen !!

– Vil bli scannet og vedlagt referatet

– Distriktet skal bruke dette som innspill til eget arbeid 

(AG-ene, komiteene, ledelse)
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WHAT ARE YOU WAITING FOR?

BE A VIBRANT CLUB

Be a Vibrant Club includes: 

• A club success story from your region

• Ideas for your club to try

• Resources for your club on My Rotary


